
















แบบ ปค. 4 
เทศบาลตาํบลอทุัย 

รายงานการประเมนิองคประกอบของการควบคมุภายใน 

ณ วันที่    30  เดอืน   กนัยายน   พ.ศ.  2564 
 

องคประกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

สาํนักปลดั 

1.  งานธุรการ 

1.1 กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร 

-  เปนความเสี่ยงของสภาพแวดลอมภายใน สํานัก

ปลัดมีหลายงาน เชน  งานธุรการ  งานปองกันฯ  งาน

นิติกร  และงานการเจาหนาท่ี  ในแตละป ปริมาณงาน

เพ่ิมข้ึน  แตตูจัดเก็บเอกสารยังไมเพียงพอ ทําใหการ

จัด เ ก็บเอกสารยั ง ไมแยกจากกัน และงานท่ีได

ดําเนินการแลว ยังมีการจัดเก็บเอกสารท่ียังไมเปน

ระเบียบเทาท่ีควร อยางไรก็ตาม  การจัดหาตูจัดเก็บ

เอกสารในแตละปก็คอนขางนอย ท้ังนี้ เนื่องจาก

งบประมาณมีจํากัด 

2.  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.2  กิจกรรมการแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนกรณีภัยแลงและน้ําทวม 

สภาพแวดลอมภายนอก 

-  พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลอุทัยเปนอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ี

เสี่ยงตอการเกิดภัยธรรมชาติ  เชน  อุทกภัย  วาตภัย  

และภัยแลง ทําใหเทศบาลตําบลอุทัยตองมีความพรอม

ในการเขาชวยเหลือประชาชนไดในทันที 

3.  งานการเจาหนาท่ี 

3.1   กิจกรรมพัฒนาสวัสดิการและประโยชนอ่ืนๆ แก

พนักงาน 

-  เปนความเสี่ยงของสภาพแวดลอมภายใน  ท่ี

บุคลากรไมเพียงพอตอจํานวนงาน 

 

 

 

 

 

-   กําหนดการจัดหาตูจัดเก็บเอกสารไวในแผนพัฒนาหาป 

และเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

-  อยูระหวางดําเนินการจัดทําหองจัดเก็บเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เทศบาลตําบลอุทัยได ต้ังงบประมาณเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนกรณีเกิดภัยธรรมชาติข้ึนในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

-จัดหาผูชวยบุคลากรเพ่ือชวยงานดานบุคลากร 

 



กองคลงั 

งานจดัเกบ็รายได 

- ภาษีโรงเรือนและท่ีดินเปนการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ

สิ่งปลูกสราง เปนปท่ี 2 ท่ียังตองทําการสํารวจขอมูล

เพ่ิมเติม 

- ประชาชนมาเสียภาษีไมตรงตามกําหนดหรือไมมา

เลย 

งานพัสดุ 

- นักวิชาการพัสดุท่ีรับผิดชอบยังขาดความเชี่ยวชาญ

และขาดประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 

กองชาง 
- งานไฟฟาสาธารณะ มีความเสี่ยงจากบุคลากรไม
เพียงพอ  เจาหนาท่ีขาดความรูความชํานาญ 
- งานกิจการประปา มีความเสี่ยงการจัดเก็บรายไดท่ี
ลาชา 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 

1.  การรกัษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ประชาชนไมตองการใหตั้งถังขยะใกลท่ีอยูอาศัย 

-การปองกันการลักลอบท้ิงขยะ 

-การจัดเก็บขยะสมํ่าเสมอไมมีขยะตกคาง 

 

 

 

- ควรจัดทําโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี เพ่ือบริการ

ประชาชน และประชาสัมพันธสื่อทุกดาน 

 

 

 

- ปจจุบันยังมีขาราชการมาดํารงตําแหนง 

 

 

 

กองชาง  ไดวิเคราะหประเมินระบบควบคุมภายในจาก

ภารกิจงานประจําตามคําสั่งแบงงานกองชาง  ท่ี 

225/2563  ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โดยวิเคราะห

ประเมินผลตามองคประกอบของหลักเกณฑ

กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบตัิการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 

2561  

 

  - งานรักษาความสะอาดเปนภารกิจหลักของกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม มีรถจัดเก็บขยะจํานวน ๓ คัน ปฏิบัติหนาท่ี

ประจาํ ๒ คัน สํารอง ๑ คัน มีพนักงานท่ีปฏิบัติงาน ๑3  คน 

ออกจัดเก็บขยะทุกวันไมมีวันหยุด ครอบคลุมทุกชุมชนในเขต

เทศบาล พนักงานกวาดถนน ๔ คน แบงกวาดทําความ

สะอาดบนถนนสายหลัก ๔ สาย ทุกวันจันทร-เสาร  (หยุดวัน

อาทิตย)  และไดรับการสนับสนุนรถกวาดถนนจากจังหวัด ๑ 

คัน  

 - เนื่องจากถังขยะและบริเวณรอบๆจุดตั้งถังสกปรกมีกลิ่น

เหม็น เปนแหลงแพรกระจายเชื้อโรคและแมลงวัน สรางความ

รําคาญแกผูอาศัยใกลเคียงจึงทําใหประชาชนไมตองการใหตั้ง

ถังขยะใกลท่ีอยูอาศัยของตนเอง บอยครั้งเกิดปญหาทะเลาะ

วิวาทของประชาชนเพ่ือเปนการบรรเทาปญหาและปรับ

ทัศนคติของประชาชนใหดีข้ึนจึงจําเปนตองจัดทําโครงการถัง

ขยะนาท้ิง 



 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา 
๑.สภาพแวดลอมการควบคุม     
๑.๑ดานงานการศึกษาปฐมวัย 
  -  จํานวนเจาหนาท่ีไมเพียงพอ 
  -  การปองกันและควบคุมโรคติดตอในเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็ก 
 
  

 

 

กองวชิาการและแผนงาน 

1.1 กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

    เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ

ไมมีเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติหนาท่ี  

 

กองสวสัดกิารสงัคม 

๑.๑  งานธุรการ 

๑.๑.๑ กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร 

-  เปนความเสี่ยงของสภาพแวดลอมภายใน กอง

สวัสดิการสังคม มีหลายงาน เชน  งานธุรการ  งาน

พัฒนาชุมชน ในแตละป ปริมาณงานเพ่ิมข้ึน  แตตู

จัดเก็บเอกสารยังไมเพียงพอ ทําใหการจัดเก็บเอกสาร

ยังไมแยกจากกัน และงานท่ีไดดําเนินการแลว ยังมีการ

จัดเก็บเอกสารท่ียังไมเปนระเบียบเทาท่ีควร อยางไรก็

ตาม  การจัดหาตูจัดเก็บเอกสารในแตละปก็คอนขาง

นอย ท้ังนี้เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด 

๑.๒ งานพัฒนาชุมชน 

๑.๒.๑  กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 ๑. นําถังขยะมาทําความสะอาดอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 

 ๒. ทําความสะอาดบริเวณรอบจุดตั้งถัง ฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อ/

น้ํายาระงับกลิ่น  

 ๓. เพ่ือปรับทัศนคติของประชาชนใหยอมรับถังขยะมากข้ึน 

 

           

 

กองการศึกษา ไดวิเคราะหประเมินระบบควบคุมภายในจาก

งานประจําตามคําสั่งแบงงาน กองการศึกษา ท่ี 231/2563  

ลงวันท่ี  1  มิถุนายน  2563 โดยวิเคราะหประเมินผลตาม

องคประกอบของหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
 

 

-  มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องกอนท่ีจะมีการสัมพันธ

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยเนนย้ําใหประชาชนไดเห็น

ความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

 

 

 

 

-   กําหนดการจัดหาตูจัดเก็บเอกสารไวในแผนพัฒนาสามป 

และเทศบัญญํติงบงประมาณรายจายประจําป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สภาพแวดลอมภายใน 

-  การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุยังมีนอย 

-  กิจกรรมฟนฟูเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางยั่งยืน 

-  เทศบาลตําบลอุทัย ไดประสานกับสํานักงานพัฒนา

ชุมชนอําเภออุทัย ในการสงเสริมผลิตภัณฑทองถ่ิน

สินคา OTOP โดยการประชาสัมพันธทางเว็บไซดของ

เทศบาลตําบลอุทัย 

 

2. การประเมนิความเสีย่ง 

สาํนักปลดั 

1. งานธุรการ 

1.1  กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร 

-  การจัดเก็บเอกสารยังมีความเสี่ยงตอการสูญหาย

ท้ังนี้เนื่องจากตูจัดเก็บเอกสารยังไมเพียงพอ 

- เอกสารท่ีไดดําเนินการแลว ยังมีการจัดเก็บท่ีไมเปน

สัดสวนเสี่ยงตอการสูญหาย 

2. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.1  กิจกรรมแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนกรณีภัยแลงและน้ําทวม 

-  มีคําสั่งอยูเวรตลอด  24  ชั่วโมง กรณีเกิดเหตุดวน

ข้ึน เจาหนาท่ีจะรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทุก

ระยะ 

3.  งานการเจาหนาท่ี 

3.1   กิจกรรมพัฒนาสวัสดิการและประโยชนอ่ืนๆ แก

พนักงาน 

-  งานบุคลากรยังมีความเสี่ยงตองานเพราะ เจาหนาท่ี

ไมเพียงพอตอจํานวนงาน 

 

กองคลงั 

- เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได มีการโอนยายขาดการ

ทํางานท่ีตอเนื่อง 

 

-  เทศบาลตําบลอุทัยไดมีการแจกเบี้ยยังชีพทุกเดือนโดยมี

เจาหนาท่ีไปมอบใหกับผูสูงอายุ และผูพิการในแตละชุมชน

ดังนั้นจึงใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของคอยใหคําปรึกษาใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  การจัดทําหองขอมูลขาวสารยังอยูระหวางดําเนินการ ท้ังนี้

เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ 

 

 

 

 

 

-   มีกิจกรรมควบคุมท่ีเพียงพอ 

 

 

 

 

 

-จัดหาผูชวยบุคลากรเพ่ือชวยงานดานบุคลากร 

 

 

 

- ปจจุบันยังไมมี เจาหนาท่ีมาดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีจัดเก็บ

รายได 

- มอบหมายใหเจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ี

จัดเก็บรายได  



 

- เจาหนาท่ีเพ่ิงบรรจุในตําแหนง นักวิชาการพัสดุ ยัง

ขาดประสบการณ และยังขาดการทํางานท่ีตอเนื่อง 

 

กองชาง 
๑  ดานบุคลากร  ไมมีเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานการ
คํานวณคาใชน้ําประปา การเขียนใบเสร็จรับเงินคา
น้ําประปา 
๒  วิธีการปฏิบัติงาน  การจัดทําแผนกําหนดการ 
-  การจัดทําแผนกําหนดการดําเนินงานและเนน
ผลสําเร็จ 

- ควบคุม ติดตามและตรวจสอบ 

 

 

กองสาธารณสขุฯ 

1. การรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

- บานเมืองสกปรกไมสะอาดเรียบรอย 

- มีขยะมูลฝอยตกคางสงกลิ่นเหม็นและเปนแหลง

แพรกระจายเชื้อโรค 

- มีรถนอกเขตนําขยะมาท้ิงในถังขยะของเทศบาล ซ่ึง

อาจเปนขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อ    

2. ประชาชนไมตองการใหตั้งถังขยะใกลท่ีอยูอาศัย 

-ถังขยะสกปรกมีกลิ่นเหม็นสรางความรําคาญและเปน

แหลงแพรกระจายเชื้อโรค 

-บริเวณตั้งถังขยะสกปรกเลอะเทอะ 

-ประชาชนไมตองการใหตั้งถังขยะใกลท่ีอยูอาศัย 

-เกิดการทะเลาะวิวาทของประชาชน 

กองการศึกษา 
      ๒.๑  การขาดแคลนเจาหนาท่ีในการปฏิบัตงาน 
เชน ขาดตําแหนงนักวิชาการศึกษา สงผลกระทบตอ
การศึกษา เกิดความลาชา ขาดประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่อง 
     ๒.๒ การแพรระบาดของโรคติดตอในเด็กนักเรียน 
ศพด เกิดจากบุคคลภายนอกยังขาดความรวมมือใน
การควบคุมโรค เม่ือเด็กเกิดอาการเจ็บปวยก็ยังใหเด็ก

- นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ีพัสดุ 

- ผูอํานวยกองคลังควบคุมการทํางานของ  

 

 

จากการวิเคราะหในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

ดานกิจการประปา  พบวาภารกิจของงานกองชาง  มีจุดออน  

ในกิจกรรมดานงานผลิตและจําหนายน้ําประปา ซ่ึงการ

ดําเนินการ จัดเก็บรายไดคาน้ําประปา การปฏิบัติงานมีความ

เสี่ยงการติดตามผลในแบบติดตาม พบวา  การปฏิบัติตาม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงคของ

การควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาเรียน จึงทําใหเชื้อโรคแพรกระจายไปสูเด็กคนอ่ืน  
 
 กองวิชาการ 

2.1 กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

    ไดมอบหมายใหเจาพนักงานประชาสัมพันธเปน

ผูรับผิดชอบ ทําใหมีปริมาณงานเพ่ิม ประกอบกับมี

การถายโอนภารกิจตาง ๆ มากข้ึน การทํางานอาจเกิด

ความผิดพลาดได  

    

 

 

 

 

 

กองสวสัดกิารสงัคม 

๒.๑ งานธุรการ 

กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร 

-  การจัดเก็บเอกสารยังมีความเสี่ยงตอการสูญหาย

ท้ังนี้เนื่องจากตูจัดเก็บเอกสารยังไมเพียงพอ 

-เอกสารท่ีไดดําเนินการแลว ยังมีการจัดเก็บท่ีไมเปน

สัดสวนเสี่ยงตอการสูญหาย 

๒. ๒ งานพัฒนาชุมชน 

๒.๒.๑  กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

-  กิจกรรมเก่ียวกับการสงเสริมใหกําลังใจกับผูสูงอายุ

ยังมีนอย เพราะปจจุบันผูสูงอายุเริ่มมีแนวโนมอยูบาน

ตามลําพังมากข้ึน เพราะบุตรหลานตองไปทํางานตาม

โรงงานอุตสาหกรรมทําใหไมมีเวลาดูแลผูสูงอายุใน

บาน 

๒.๒.๒  กิจกรรมฟนฟูเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางยั่งยืน 

โดยสงเสริมผลิตภัณฑทองถ่ินสินคา OTOP  

 

 

 

กองวิชาการและแผนงาน  แบงโครงสรางและการปฏิบัติงาน

ออกเปน 3 งาน คือ 1. งานธุรการ 2. งานประชาสัมพันธ  

3. งานวิเคราะหนโยบายและแผน  จากการวิเคราะห

ประเมินผลตามองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม

ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบ

ความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ ๑. งานวิเคราะหนโยบาย

และแผน (กิจกรรมการจัดทําประชาคมเพ่ือใหประชาชนมี

สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน) 2. งานประชาสัมพันธ 

(กิจกรรมประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเสียงตามสาย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานพัฒนาชุมชนไดมีการแจกเบี้ยยังชีพทุกเดือนดังนั้น 

เจาหนาท่ีจะคอยใหคําปรึกษาในปญหาหรือใหกําลังใจใน

วันท่ีมารัยเบี้ยยังชีพ 

 

 

-  ไดมีการประสานงานกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภออุทัย 

ในการสงเสริมผลิตภัณฑทองถ่ินสินคา OTOP และ

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ OTOP ทางเว็บไซดของเทศบาล

ตําบลอุทัย 

 

 

 



 

 

3. กจิกรรมการควบคมุ 

สาํนักปลดั 

1.  งานธุรการ 

1.1  กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร 

-   ผูบังคับบัญชาตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารอยาง

ตอเนื่อง 

-  มีแผนการจัดหาตูจัดเก็บเอกสารไวในแผนพัฒนา

สามปและเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 

2.  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.2  กิจกรรมแก ไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนกรณีภัยแลงและน้ําทวม 

-   มีคําสั่งอยูเวรตลอด  24  ชั่วโมง 

-  มีการจัดตั้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพ่ือเตรียมไวชวยเหลือประชาชนหากมีภัย

ธรรมชาติข้ึน 

3.  งานการเจาหนาท่ี 

3.1   กิจกรรมพัฒนาสวัสดิการและประโยชนอ่ืนๆ แก

พนักงาน 

-  งานบุคลากรยังมีความเสี่ยงตองานเพราะเจาหนาท่ี

ไมเพียงพอตอจํานวนงาน 

กองคลงั 

- เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดเปนไปตามแผนการจัดเก็บ

รายไดและถูกตองตามระเบียบฯ และ 

หนังสือสั่งการ 

 

 

 

 

- เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางงานกอสรางรวดเร็วถูกตอง

ตามระเบียบ 

กองชาง 
๑  จัดทําแผนการจัดจางบุคลากร 

 

 

 

 

-   มีกิจกรรมควบคุมท่ีเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

-   มีกิจกรรมควบคุมท่ีเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

-จัดหาผูชวยบุคลากรเพ่ือชวยงานดานบุคลากร 

 

- มีการจัดทําทะเบียนคุมผูเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

เพ่ือทําการควบคุมผูมาชําระภาษี 

- มีการจัดสงหนังสือแจงใหผูเสียภาษีท่ีอยูในเขตเทศบาล

ตําบลอุทัยไดทราบ 

- ติดตามและทวงถามในกรณีท่ีเลยกําหนดระยะเวลายื่นแบบ 

- ศึกษาระเบียบการชําระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเพ่ิมเติม 

- ศึกษาระเบียบ และเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
กิจกรรมดานกิจการประปา การจัดเก็บรายได 
-  ดานบุคลากร  จัดจางผูปฏิบัติงานดานการคํานวณ การ
เขียนใบเสร็จรับเงิน การลงบัญชี การติดตามหนี้คาง เพ่ิมเติม 
๑ อัตรา 

 -  วิธีการปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงานใหมีเจาหนาท่ีการเงิน



๒ จัดทําแผนการควบคุมการจัดเก็บรายได 

๓ เพ่ิมศักยภาพของเจาหนาท่ีดานการจัดเก็บ ติดตาม

หนี้คางชําระ 

 

 

 

กองสาธารณสขุฯ 

1.การรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

- จัดทําคําสั่งแบงงานเปนลายลักษณอักษร 

- จัดประชุมผูปฏิบัติงานทุกเดือน 

- จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําเดือน 

- เขมงวดกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี 

- จัดทําแผนจัดหารถเก็บขยะเพ่ิม 

- สรรหาพนักงานเก็บขยะเพ่ิม 

2.ประชาชนไมตองการใหตั้งถังขยะใกลท่ีอยูอาศัย 

- นําถังขยะมาทําความสะอาดอยางนอย 

เดือนละ ๑ ครั้ง 

- ทําความสะอาดบริเวณรอบจุดตั้งถัง ฉีดพนน้ํายาฆา

เชื้อ/น้ํายาระงับกลิ่น  

- จัดเก็บขยะสมํ่าเสมอไมมีขยะตกคาง 

 

กองการศึกษา 
๓.๑  กําหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม   
       -  มีคําสั่งแบงงานภายในกองการศึกษา 
       -  สรรหาบุคลากรมาดํารงตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษา 
       -  การจัดกิจกรรมมอบความรูกับผูปกครองเรื่อง
การปองกันและควบคุมโรคติดตอในเด็ก 

 

 

 

กองวชิาการ 

3.1 กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  

    คําสั่งการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงาน กอง

วิชาการและแผนงาน 

และบัญชี กํากับ ดูแล ควบคุม การทํางานและติดตาม สรุป

ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-  คําสั่งแบงงาน กองการศึกษา ท่ี 231/2563  ลงวันท่ี  1  
มิถุนายน  2563  

-  วิธีการปฏิบัติงาน  มอบหมาย และกําชับให ครูผูดูแลเด็ก 
สอดสอง ดูแลเด็กอยางใกลชิด มีการคัดกรองเด็กเปนประจํา
ทุกวันกอนเขาเรียน หากพบวาเด็กมีอาการปวยจะแจงให
ผูปกครองทราบและรับเด็กกลับ เพ่ือนําไปพบแพทย และลด
อัตราการติดตอกับเพ่ือนๆ ใน ศพด. 

 

 

-   จัดทําแผนพัฒนาสามปมีโครงการ/กิจกรรมของทุกชุมชน

ท่ีประชาคมเสนอควรดําเนินการปรับปรุงใหม  โดยกิจกรรม

จัดทําแผนพัฒนาสามปเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ินควรมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องกอนท่ี

จะมีการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยเนนย้ําใหประชาชนได

เห็นความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนา   



 

 

 

กองสวสัดกิารสงัคม 

๓.๑  งานธุรการ 

กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร 

-   ผูบังคับบัญชาตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารอยาง

ตอเนื่อง 

-  มีแผนการจัดหาตูจัดเก็บเอกสารไวในแผนพัฒนา

สามปและเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 

๓.๒  งานพัฒนาชุมชน 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

-  มีเจาหนาท่ีคอยใหคําปรึกษากรณีผูสูงอายุมีปญหา 

-  มีเจาหนาท่ีประสานงานกับหนวยงานราชการอ่ืน ๆ

และคอยสนับสนุนขอมูลสินคา OTOP  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักปลัด 

1.  งานธุรการ 

1.1  กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร 

-   มีการจัดไฟลทะเบียนคุมแฟมจัดเก็บเอกสาร 

-  มีระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอก

อยางเพียงพอเชื่อถือได  และทันเวลา 

2.  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.2  กิจกรรมแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวม 

-  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชท้ังภายในและ

ภายนอกอยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา 

3.  งานการเจาหนาที่ 

 3.1  กิจกรรมพัฒนาสวัสดิการและประโยชนอื่นๆ 

แกพนักงาน 

- ศึกษา หาขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

กองคลงั 

- ปายประชาสัมพันธ โทรศัพท  คอมพิวเตอร และรถ

เคลื่อนท่ี 

 

 

 

- มีกิจกรรมควบคุมท่ีเพียงพอ 

 

 

 

 

 

- มีกิจกรรมควบคุมท่ีเพียงพอ 

-  มีกิจกรรมโครงการไวในแผนพัฒนาหาป เพ่ือพรอมท่ีจะ

นําไปดําเนินการได 

 

 

 

-   มีกิจกรรมควบคุมท่ีเพียงพอ 

-   มีการใชระบบคอมพิวเตอร  (อินเตอรเน็ต)  มาใชในการ

คนควาหาขอมูลตางๆ  ในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 

 

 

-  มีการใชโทรศัพท และวิทยุสื่อสารแบบพกพา 

 

 

 

 

-  มีการนําเทคโนโลยีมาใชในงานดานเอกสาร 

 

- มีการจัดทําปายประประชาสัมพันธเพ่ือแจงระยะเวลาใน

การชําระภาษี 

- มีการลงเวปไซคของเทศบาลเพ่ือประชาสัมพันธ 

- มีการใชรถเคลื่อนท่ีในการประชาสัมพันธ 

- มีการประกาศเสียงตามสาย 



 

 

 

 

 

 

กองชาง 
กิจกรรมดานการจัดเก็บคาธรรมเนียม 
-  แจงประชาสัมพันธใหสมาชิกสภาเทศบาล 
ผูใหญบานหรือผูนําชุมชนและผูรับบริการ ทราบคา
ลงทุนตนทุนคาใชจายในการผลิตน้ําประปาของ
เทศบาล 
-  แจงประชาสัมพันธการใหบริการ คาธรรมเนียม
รายได รายจาย หนี้คงคางใหผูเกียวของทราบ 

กองสาธารณสขุฯ 

-  รณรงค/ประชาสัมพันธเสียงตามสาย เรื่องการการ

กําจัดขยะมูลฝอยใหถูกหลักสุขาภิบาล 

 -  รับแจงขอรองเรียน ทางอินเตอรเน็ต  โทรศัพท  

และตูรับเรื่องของเทศบาล 

     

กองการศึกษา 

๑  กิจกรรมดานความรวมมือในการสงเสริมการศึกษา 

    -  ใชการสื่อสารทางโทรศัพท  อินเตอรเน็ต  มา

ชวยในการปฏิบัติงานและประสานงานผูเก่ียวของชวย

สอดสองดูแล 

 

กองวชิาการและแผนงาน 

   4.1 กิจกรรมการจัดทําประชาคมเพ่ือใหประชาชนมี

สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

   -  มีระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอก

อยางเพียงพอเชื่อถือได และทันเวลา 

   4.2 กิจกรรมการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร 

ผานเสียงตามสาย 

   -  มีการปรับปรุงระบบเสียงตามสายใหใชงานไดอยู

- มีการแจกแผนพับเพ่ือประชาสัมพันธ 

- มีการออกนอกพ่ืนท่ี เพ่ือแนะนําการชําระภาษีและแจง

ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษี 

 

 

-  วิธีการปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงานใหมีเจาหนาท่ีการเงิน

และบัญชี กํากับ ดูแล ควบคุม การทํางานและติดตาม สรุป

ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   มีการใชระบบคอมพิวเตอร  (อินเตอรเน็ต)  มาใชในการ

คนควาหาขอมูลตางๆ  ในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 

 

 

 

 

- มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องกอนท่ีจะมีการประชาคม

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยเนนย้ําใหประชาชนไดเห็น

ความสําคัญของการจัดทําประชาคม  และกิจกรรม 

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานเสียงตามสาย 

ควรขยายเสียงตามสายภาครับใหมากข้ึนเพ่ือการ

ประชาสัมพันธท่ีท่ัวถึง 

 

 



เสมอ 

 

 

กองสวสัดกิารสงัคม 

๔.๑  งานธุรการ 

กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร 

-   มีการจัดไฟลทะเบียนคุมแฟมจัดเก็บเอกสาร 

-  มีระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอก

อยางเพียงพอเชื่อถือได  และทันเวลา 

๔.๒  งานพัฒนาชุมชน 

-   มีการจัดไฟลทะเบียนคุมแฟมจัดเก็บเอกสาร 

-  มีระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอก

อยางเพียงพอเชื่อถือได  และทันเวลา 

5. การตดิตามประเมนิผล 

สํานักปลัด 

กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร 

กิจกรรมการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

กรณีภัยแลงและน้ําทวม 

กิจกรรมพัฒนาสวัสดิการและประโยชน อ่ืนๆ แก

พนักงาน 

-   รายงานผลใหผูบังคับทราบอยางตอเนื่องเม่ืองาน

เสร็จและกรณีเกิดเหตุการณท่ีไมสามารถตัดสินใจได 

กองคลัง 

- เห็นควรสรรหา เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได มาดํารง

ตําแหนงเพ่ือทําหนาท่ี 

 

 

 

- เห็นควรสรรหา เจาหนาท่ีพัสดุ มาดํารงตําแหนงเพ่ือ

ทําหนาท่ี 

 

 

กองชาง 
-  กองชาง  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ  ของ

 

 

 

-   มีการใชระบบคอมพิวเตอร  (อินเตอรเน็ต)  มาใชในการ

คนควาหาขอมูลตางๆ ในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 

 

 

-   มีการใชระบบคอมพิวเตอร  (อินเตอรเน็ต)  มาใชในการ

คนควาหาขอมูลตางๆ  ในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปจจุบันยังไมมี เจาหนาท่ีมาดํารงตําแหนงจัดเก็บรายได

และไดทําการรองขอการจัดสรรบัญชีเพ่ือใชบุคลากรเพ่ือมา

ดํารงตําแหนงจากผูสอบคัดเลือกของกรมสงเสริมฯ 

- จัดทํา หรือเสนอโครงการเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บภาษีของ

เทศบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานจัดเก็บ 

- ปจจุบันยังไมมี เจาหนาท่ีมาดํารงตํานักวิชาการพัสดุและได

ทําการรองขอการจัดสรรบัญชีเพ่ือใชบุคลากรเพ่ือมาดํารง

ตําแหนงจากผูสอบคัดเลือกของกรมสงเสริมฯ 

 

-  วิธีการปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงานใหมีเจาหนาท่ีของกอง

ชาง ควบคุม โดย ผอ.กองชาง การทํางานและติดตาม สรุป

ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห 

 

 



ประชาชนผูรับบริการดานกิจการประปาภายในเขต
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
-  กองชาง ควบคุม ตรวจสอบและรายงานผลการ
ดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

กองสาธารณสขุฯ 

- ใชแบบสอบถาม/การรายงานผลฯ/การติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดย

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

กองการศึกษา 

-  นําระบบสารสนเทศมาเพ่ือชวยในการบริหารการ

ปฏิบัติราชการ และ ใชแบบรายงานผลปฏิบัติงานโดย

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผลอยางตอเนื่อง 

 

 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

5.1 กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

-กําหนดกรอบอัตรากําลังเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบาย

และแผนในแผนอัตรากําลัง และดําเนินการสรรหา

เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนมาดํารงตําแหนง 

กองสวสัดกิารสงัคม 

งานธุรการ 

กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร 

งานพัฒนาชุมชน 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

กิจกรรมโครงการฟนฟูเศรษฐกิจ ใหขยายตัวอยาง

ยั่งยืนโดยการสงเสริมผลิตภัณฑทองถ่ินสินคา OTOP 

- รายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบอยางตอเนื่องเมือ

งานเสร็จและกรณีเกิดเหตุการณท่ีไมสามารถตัดสินใจ

ได 

 

-   เพ่ือตองการความคิดเห็นและความตองการของประชาชน  

เพ่ือใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับสวนราชการท่ีทําหนาทีดู

และความสะอาดของชุมชนในเขตเทศบาล  

 
๑.กิจกรรมดานงานการศึกษาปฐมวัย 
-วิธีการปฏิบัติงาน  มอบหมาย และกําชับให ครูผูดูแลเด็ก 
สอดสอง ดูแลเด็กอยางใกลชิด มีการคัดกรองเด็กเปนประจํา
ทุกวันกอนเขาเรียน หากพบวาเด็กมีอาการปวยจะแจงให
ผูปกครองทราบและรับเด็กกลับ เพ่ือนําไปพบแพทย และลด
อัตราการติดตอกับเพ่ือนๆ ใน ศพด.  

 

 

 

-  เห็นควรเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนมาดํารง

ตําแหนง 

ผลการประเมินโดยรวม 

สํานักปลัด จากการวิเคราะหสํารวจ  พบวามี  3  กิจกรรม ท่ีตองจัดการบริหารความเสี่ยง  

คือ  งานธุรการ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานการเจาหนาท่ีผลการประเมิน งานธุรการ ไดมี



การจัดทําแผนการจัดหาตูจัดเก็บเอกสาร และการจัดทําหองจัดเก็บเอกสารไวเปนสัดสวน สวนงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยไดมีการตรวจสอบวิทยุใหใชงานไดอยูสมํ่าเสมอ  จัดเวรอยูตลอด  24  ชั่วโมง และงานการ

เจาหนาท่ี  มีการจัดใหบุคลากรเขาอบรมเก่ียวกับงานดานบุคลากร  กลาวโดยสรุป กิจกรรมท้ัง  3  ดานนี้  มี

การควบคุมท่ีมีความเพียงพอแลว 

  กองคลัง   

- ควรสรรหา เจาหนาท่ีจัดเก็บรายไดมาดํารงตําแหนง เพ่ือใหเก็บประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดําเนินงาน  เพ่ือลดจํานวนลูกหนี้ภาษีประเภทตาง ๆ ใหลดนอยลง เรงประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบ ถึงหนาท่ีการเสียภาษีทุกดาน และการจัดโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี เพ่ือบริการประชาชน 

และจะสงผลใหการจัดเก็บภาษีเพ่ิมมากข้ึน เพราะเทศบาลออกบริการประชาชนถึงบาน 

- ควรกําชับ นักวิชาการพัสดุใหการดําเนินการดานการจัดหาพัสดุ ใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กองชาง  จากการวิเคราะหสํารวจพบวามีกิจกรรม ๑ กิจกรรมท่ีตองจัดการบริหารความเสี่ยง 

ดานการจัดเก็บรายได คาธรรมเนียมงานกิจการประปา ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม   มี

การควบคุมท่ีมียังมีความเสี่ยงอยู จึงตองกําชับเจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบการจดคามาตรน้ําประปา และการเก็บคา

น้ําประปาเพ่ือใหเปนปจจุเพ่ือลดจํานวนลูกหนี้คาน้ําประปา 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

- กิจกรรมการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย จําเปนตองมีการเขมงวดในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีมากข้ึน เพราะหากเจาหนาท่ีมีระเบียบวินัย รับผิดชอบตอหนาท่ีอยางเครงครัดแลว 

การควบคุมท่ีมีอยูก็เพียงพอแลว  

- กิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยการท่ี พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลอุทัยอยู ใกลกับนิคม

อุตสาหกรรมทําใหการขยายตัวของชุมชนเปนไปอยางรวดเร็วและมีประชากรแฝงเปนจํานวนมาก 

แนวโนมปริมาณขยะมูลฝอยมีจํานวนเพ่ิมข้ึนตามมาจนอาจเกินกําลังของเทศบาลที่จะจัดเก็บและกําจัด

ไดนํามา ซึ่งปญหาสิ ่ ง แวดลอมการปลูกฝงจิตสํานึกในการรักสิ่งแวดลอมโดยการคัดแยกขยะ การลด

ปริมาณขยะ การนําขยะมาใชประโยชน จึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม ลดภาวะโลกรอนได   

- การลดอัตราเสี่ยงท่ีประชาชนไมยอมใหตั้งถังขยะในพ้ืนท่ีของตนเอง กิจกรรมการลางถังขยะ 

และการทําความสะอาดบริเวณจุดต้ังถังจะชวยใหประชาชนมีทัศนคติท่ีดีข้ึน ลดความขัดแยงของประชาชนลง

ได 
กองการศึกษา  จากการวิเคราะหสํารวจ  พบวา  มีกิจกรรม  ๑  กิจกรรม  ท่ีตองจัดการ

บริหารความเสี่ยง   คือ  ดานงานการศึกษาปฐมวัยผลการประเมิน  จํานวนเจาหนาท่ีไมเพียงพอและการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอในเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก มีการติดตามประเมินการควบคุมมีการควบคุมท่ีมี
ความดีอยูในระดับหนึ่ง แตก็ยังขาดบุคลากร จึงตองทําการ จัดทําการสรรหาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานใหดียิ่งข้ึน 

  กองยุทธศาสตรและงบประมาณ  จากการวิเคราะหสํารวจ  พบวามี  1  กิจกรรม ท่ีตอง

จัดการบริหารความเสี่ยง   คือ กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  ผลการประเมิน ไมมีเจาหนาท่ีวิเคราะห





แบบ ปค. 5 

เทศบาลตาํบลอทุัย  อําเภออทุัย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่ 30  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2564 

 

(๓) 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้งหนวยงานของ

รฐัหรือภารกจิตามแผนการดําเนนิการ 
หรือภารกจิอื่นๆ ทีส่ําคญัของหนวยงานของ

รฐั/วตัถปุระสงค 

(๔) 
ความเสีย่ง 

(๕) 
การควบคมุภายใน 

ที่มีอยู 

(๖) 
การประเมนิผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

(๘) 
การปรบัปรงุ 

การควบคมุภายใน 

(๙) 
หนวยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 

1. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารของสํานัก

ปลัด 

วัตถุประสงค 

-  เพ่ือใหการจัดเก็บเอกสารมีความเปน

ระเบียบ สามารถคนหาไดรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  การคนหา

เอกสารลาชา  

สาเหตุ  ตูเก็บ

เอกสารไม

เพียงพอทําใหการ

จัดเก็บเอกสารไม

เปนระเบียบ  งาน

มีความลาชา 
 

- จัดหาตูเก็บเอกสาร

เพ่ิม 

-  กําชับให เจาหนาท่ี 

ท่ีรับผิดชอบเอกสาร

ตางๆ  จัดวางใหเปน

ระเบียบอยางตอเนื่อง 

-  กําหนดแผนการ

จัดหาตูจัดเก็บเอกสาร

ใหเพียงพอไวใน

แผนพัฒนาสามปเพ่ือ

สะดวกในการนําไป

จัดทําเทศบัญญัติ

งบประมาณฯ 
 

- การควบคุมที่มีอยูยัง
เพียงพอ สามรถลด
ความเสี่ยงไดในระดับ
หนึ่ง 

 - เจาหนาที่ยังขาด

ความรูความชาํนาญ

ในงานดานที่ทาํอยู 
-  การจัดเก็บ
เอกสารไมเปนระบบ 

- จัดอบรมใหความรู
กับเจาหนาที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สาํนักปลดั 

1.  งานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



แบบ ปค. 5 
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รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
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(๓) 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้งหนวยงานของรฐั

หรือภารกจิตามแผนการดําเนนิการ 
หรือภารกจิอื่นๆ ทีส่ําคญัของหนวยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค 

(๔) 
ความเสีย่ง 

(๕) 
การควบคมุภายใน 

ที่มีอยู 

(๖) 
การประเมนิผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

(๘) 
การปรบัปรงุ 

การควบคมุภายใน 

(๙) 
หนวยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 

2.กิจกรรมแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนกรณีภัยธรรมชาติ 

วัตถุประสงค 

-   เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความ

เดือดรอน  กรณีเกิดภัยแลงหรือน้ําทวม 

 

 

3.กิจกรรมพัฒนาสวัสดิการและประโยชนอ่ืนๆ 

แกพนักงาน 

วัตถุประสงค 

-เพ่ือใหพนักงานไดรับสิทธิประโยชนท่ีถูกตอง

และเปนไปตามระเบียบตามท่ีรัฐบาลกําหนด 
 
 
 

-  เกิดภัยแลงหรือน้ํา

ทวม  ภัยเหลานี้เกิด

จากสภาพแวดลอม

ภายนอกท่ีเกิดข้ึนใน

แตละป 

 

 

- งานลาชา  สาเหตุ  

บุคลากรไมเพียงพอ

ตอจํานวนงาน 
 

-มีการ

ประชาสัมพันธผาน

เสียงตามสายใหกับ

ประชาชนไดทราบ

ถึงสภาพอากาศท่ี

จะเกิดข้ึน 
 

-จัดหาผูชวย

บุคลากรเพ่ือ

ชวยงานดาน

บุคลากร 

-สอบถามเจาหนาท่ี 

ท่ีมีประสบการณ

ทางดานนี้ 

- การควบคุมท่ีมีอยู
ยังเพียงพอ สามารถ
ลดความเสี่ยงไดใน
ระดับหนึ่ง 
 
 

 
 
-บุคลากรท่ีมีความขํา
นาญและทักษะ
ความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงานใน
ภารกิจจึงทําเกิด
ความลาชา 

- เจาหนาท่ียังขาด
ความรูความ
ชํานาญในงานดาน
ท่ีทําอยู 
 
 
 

 
- เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบมีงาน
ลนมือและยังขาด
ความรูความ
ชํานาญในงานดาน
ท่ีทําอยู 
 

- จัดอบรมให
ความรูกับเจาหนาท่ี
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และเพ่ือลดปญหา
ดานภัยแลงและ
หลีกเลี่ยงการเกิด
อัคคีภัย 

-จัดสงเจาหนาท่ี ท่ี

เก่ียวของเขารับการ

อบรม 
 

สาํนักปลดั 

-งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 

 

สาํนักปลดั 

- งานการเจาหนาท่ี 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ปค. 5 
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รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
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(๓) 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้งหนวยงานของรฐัหรอื

ภารกจิตามแผนการดาํเนนิการ 
หรือภารกจิอื่นๆ ทีส่ําคญัของหนวยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค 

(๔) 
ความเสีย่ง 

(๕) 
การควบคมุภายใน 

ที่มีอยู 

(๖) 
การประเมนิผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

(๘) 
การปรบัปรงุ 

การควบคมุภายใน 

(๙) 
หนวยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 

ดานการจัดเก็บรายได 

วัตถุประสงค  
- เพ่ือแกไขปญหาการจัดเก็บภาษีครบทุกประเภท 
ถูกตองทันกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดานพัสดุ 
- เพ่ือการตรวจสอบพัสดุเปนไปตามระเบียบ และ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2560 

- ตําแหนง

เจาหนาท่ีจัดเก็บ

รายไดวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ขาราชการขาด

ความเชี่ยวชขาญ 

-  มีคําสั่ง
มอบหมายงาน
เจาหนาท่ีธุรการ
ปฎิบัติงาน  
- ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ขอ
กฎหมายอยาง
เครงครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ขอ
กฎหมายอยาง
เครงครัด 

-อยูระหวางจัดหาเจา
พนักงานจัดเก็บ
รายได 
-กํากับและดูแลโดย 
ผูอํานวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการควบคุมยังไม
ท่ัวถึง 
-กํากับดูแลโดย
ผูอํานวยการกองคลัง 

- บุคลากรไมมี

ประสบการณใน

การทํางาน 

- ประชาชน

หลีกเลี่ยงการเสีย

ภาษีจํานวนมาก

หรือไมมาเสียภาษี

เลยกําหนด

ระยะเวลาการชําระ

ภาษี 
 
 
 
 
-บุคลากรยังขาด
ประสบการณใน
การทํางาน 

-จัดสงเจาหนาท่ี ท่ี

ไดรับมอบหมาย

การปฏิบัติงานดาน

การจัดเก็บรายไดง

เขารับการอบรม 

- ประชาสัมพันธ

การเสียภาษีทุก

ดานของการสื่อสาร 

- ออกบริการ

เคลื่อนท่ี 

- ศึกษาระเบียบ

การเก็บภาษีใหมาก

ข้ึน 

-สงบุคลากรเขารับ

การอบรม เพ่ือให

เปนไปตามระเบียบ

พัสดุ พ.ศ. 2560 

กองคลงั 
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(๓) 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้งหนวยงานของรฐัหรอื

ภารกจิตามแผนการดาํเนนิการ 
หรือภารกจิอื่นๆ ทีส่ําคญัของหนวยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค 

(๔) 
ความเสีย่ง 

(๕) 
การควบคมุภายใน 

ที่มีอยู 

(๖) 
การประเมนิผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

(๘) 
การปรบัปรงุ 

การควบคมุภายใน 

(๙) 
หนวยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 

๑. กิจกรรม 
-  งานไฟฟาถนน  การปฏิบัติงานเก่ียวกับการออก
ปฏิบัติการซอมแซมและติดตั้งไฟฟาสาธารณะใน
เขตเทศบาล 
วัตถุประสงค 
-  เพ่ือควบคุม /ใหบริการอํานวยความสะดวกแก
ผูใชเสนทางสัญจรไป-มา ในเขตเทศบาลตําบล  

 
 
2. กิจกรรม 
-  ดานการพัฒนาการให 
บริการและการควบคุมติดตาม การจัดเก็บรายได
คาธรรมเนียมน้ําประปา 
วัตถุประสงค 
-  เพ่ือควบคุม /ตรวจสอบการจัดเก็บคาธรรมเนียม
รายไดระบบประปาของเทศบาล 

-  บุคลากรท่ี
รับผิดชอบงาน
ไฟฟามีไม
เพียงพอตอ
ปริมาณงาน ทํา
ใหการบริการ
ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีเปนไปอยาง
ลาชา  
 
-  ไมมีเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงาน ดาน 
การควบคุม การ
ลงบัญชีและ
ควบคุมการ
ติดตามทวงหนี้
คางชาํระ 
 
 

- ปฏิบัติตามระเบียบ
ฯ ขอกฎหมายอยาง
เครงครัด 
-มีคําสั่งมอบหมาย
งานและผูควบคุม
งาน 
 
 
 
 
 
-  มีคําสั่งมอบหมาย
งานใหกองชางดูแล 
-  มีการแบงพื้นที่
รับผิดชอบในการ
ดูแลและแกปญหา 
 

-  มีการควบคุมแตยัง
ไมทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  เรงเจาหนาที่จด
มาตรน้ําประปานาํสง
สมุดจดมาตรน้ําให
เปนไปตามวงรอบที่
กําหนด 

-เจาหนาที่ที่รับผิด
ขอบเปนพนักงาน
จางตามภารกิจ อาจ
ทําใหเกิด
ขอผิดพลาดได 
 
 
 
 
 
 
-  ไมสามารถจัดเก็บ
คาน้ําประปาให
เปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว 
เนื่องจากการออกบิล
ใบเสร็จคาน้ําประปา
ไมเปนไปตามวงรอบ
ของการจัดเก็บคา
น้ําประปา 
 
 

-  จัดหาเจาหนาที่
เก่ียวกับงานไฟฟา
โดยตรง 
- ปรับปรุงระบบการ
ทํางานใหสอดคลอง
กับปญหาที่เกิดข้ึนใน
ปจจุบนั 
 
 
 
 
-  จัดหาเจาหนาที่
เก่ียวกับกิจการ
ประปาโดยตรง 
 

กองชาง 
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(๓) 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้งหนวยงานของรฐัหรอื

ภารกจิตามแผนการดาํเนนิการ 
หรือภารกจิอื่นๆ ทีส่ําคญัของหนวยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค 

(๔) 
ความเสีย่ง 

(๕) 
การควบคมุภายใน 

ที่มีอยู 

(๖) 
การประเมนิผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

(๘) 
การปรบัปรงุ 

การควบคมุภายใน 

(๙) 
หนวยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 

กิจกรรม 

๑. การกาํจดัขยะมลูฝอยในบอขยะของเทศบาล 

วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหบอขยะของเทศบาลสามารถรองรับขยะได

ตอไป 

- เพ่ือใหการกําจัดขยะถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
 

- ขยะมูลฝอย

ตกคางในชวงฤดูฝน 

มีความชื้นสูงเปน

แหลงเพาะพันธเชื้อ

โรค 

- ขยะมูลฝอยในบอ

ขยะสงกลิ่นเหม็น

และเปนแหลง

แพรกระจาย 

เชื้อโรค 

-ขยะจากนอกพ้ืน

ท่ีมาลักลอบท้ิงใน

ถังขยะของพ้ืนท่ี

โดยเฉพาะขยะ

อันตราย 

-ถังขยะสูญหาย 

- ดําเนินการสงขยะ

แปรรูปเปน

เชื้อเพลิงท่ีโรงงาน

ปูนซีเมนต 

-ดูแลตรวจตรา จุด

วางถังขยะบริเวณ

จุดเสียง 
 

- มีการจัดทํารายงาน
การปฏิบัติงานตามท่ี
ไดวาจางไว 
- มีการจัดทํา
แผนการตรวจสอบ 
 

- บอขยะมีพ้ืนท่ี

นอยและใชรองรับ

ขยะมานาน 

- มีขยะมูลฝอย

ตกคางสะสมในบอ

ขยะจํานวนมาก 

- ขยะท่ีจัดเก็บมี

ปริมาณเพ่ิมข้ึนทุก

วันจากการเพ่ิมของ

ประชากร 

-ในชวงฤดูฝน มี

ความชื้นทําใหไม

สามารถขนยายไป

ยังแหลงแปรรูปได 
 

- จัดซ้ือเครื่องจักร

รถขุดตักไวใชงาน 

- หาพ้ืนท่ีรองรับ

ขยะเพ่ิม เพ่ือวาง

แผนการจัดการ

ขยะในระยะยาว  

เพ่ิมเติม 

 

กองสาธารณสขุ
และสิง่แวดลอม 
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(๓) 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้งหนวยงานของรฐัหรอื

ภารกจิตามแผนการดาํเนนิการ 
หรือภารกจิอื่นๆ ทีส่ําคญัของหนวยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค 

(๔) 
ความเสีย่ง 

(๕) 
การควบคมุภายใน 

ที่มีอยู 

(๖) 
การประเมนิผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

(๘) 
การปรบัปรงุ 

การควบคมุภายใน 

(๙) 
หนวยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 

กิจกรรม 

๒. สรรหาพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสขุ

และสิง่แวดลอมเพิม่ใหเพยีงพอตอปรมิาณงาน

ภารกจิทีร่ับผดิชอบ   

วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมมีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
 

- พนักงานเทศบาล

ของกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอมท่ี

ปฏิบตัิงานอยูจริงใน

ปจจุบันมีเพียง 1 

อัตรา คือ ตําแหนง

พนักงานสาธารณสุข

ชุมชน  

 
 

-  มีคําสั่งมอบหมาย
การทํางานในกองที่
รับผิดชอบ 
-  มีการแบงพื้นที่
รับผิดชอบในการ
ดูแลและแกปญหา 
 

- มีการจัดทํา
แผนการตรวจสอบ 
 

- เนื่องจากจํานวน
พนักงานเทศบาล
ของกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมมีไม
เพียงพอ 

 

 

 

- แผนอัตรากําลัง 5 

ป 

- ดําเนินการสรรหา

บุคลากรรับ

โอนยาย/รับบรรจุ

แตงตั้งใหมเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค. 5 

เทศบาลตาํบลอทุัย  อําเภออทุัย  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่ 30  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2564 

 

(๓) 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้งหนวยงานของรฐัหรอื

ภารกจิตามแผนการดาํเนนิการ 
หรือภารกจิอื่นๆ ทีส่ําคญัของหนวยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค 

(๔) 
ความเสีย่ง 

(๕) 
การควบคมุภายใน 

ที่มีอยู 

(๖) 
การประเมนิผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

(๘) 
การปรบัปรงุ 

การควบคมุภายใน 

(๙) 
หนวยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 

กิจกรรม 

๓. การเตรยีมพรอมรบัภยัพบิตัิตางๆ ในเขต

เทศบาลตาํบล 

วัตถุประสงค 

- เพ่ือเตรียมพรอมรับสถานการณภยัพบิตั ิทัง้ระยะ

กอนเกิด/ขณะเกิด/และฟนฟหูลงัเกดิ  

- เพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเม่ือ

เกิดภัยพิบัติ 
 

- การเกิดภัย

ธรรมชาติตางๆ 

เชน อุทกภัย วาต

ภัย ธรณีพิบัติภัย

ฯลฯ 

- ขณะเกิดภัย

พิบัติสุขภาพ

อนามัยของ

ประชาชนขาด

การดูแล 
 

- เตรียมพรอมวัสดุ

อุปกรณท่ีจําเปนไว

ชวยเหลือ

ประชาชนขณะเกิด

ภัยฯ 
 

- มีการเตรียมพรอม

จําลองสถานการณ

ฝกซอมปฏิบัติเม่ือ

เกิดภัยพิบัติ 
 

- มนุษยทําลาย

ธรรมชาติใชทรัพย

กรอยางสิ้นเปลือง

ปริมาณปาไมลดลง

จํานวนมาก เกิด

ภาวะโลกรอนทําให

ภูมิอากาศ

แปรปรวนเกิดภัย

ธรรมชาติอยาง

รุนแรงมากข้ึน 
 

- องคกรมีนโยบาย

เตรียมพรอมรบัภัย

ธรรมชาติตางๆ ท่ี

อาจเกิดข้ึน 

- ออกคําสั่งแตงตั้ง

ทีมเฉพาะกิจ

ชวยเหลือประชาชน

เม่ือเกิดภัยพิบัติ

ตางๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

แบบ ปค. 5 

เทศบาลตาํบลอทุัย  อําเภออทุัย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
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(๓) 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้งหนวยงานของรฐัหรอื

ภารกจิตามแผนการดาํเนนิการ 
หรือภารกจิอื่นๆ ทีส่ําคญัของหนวยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค 

(๔) 
ความเสีย่ง 

(๕) 
การควบคมุภายใน 

ที่มีอยู 

(๖) 
การประเมนิผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

(๘) 
การปรบัปรงุ 

การควบคมุภายใน 

(๙) 
หนวยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 

กิจกรรม 

๔. การเตรยีมพรอมรบัการเกดิโรคระบาดในเขต

เทศบาลตาํบล 

วัตถุประสงค 

- เพ่ือเตรียมพรอมรับสถานการณโรคระบาดทัง้

ระยะกอนเกดิ/ขณะเกดิ/และฟนฟหูลงัเกดิ  

- เพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเม่ือ

เกิดโรคระบาด 

 

- การเกิดโรค

ระบาดแพรกระจาย

ในชุมชน 

- ประชาชนไดรับ

ผลกระทบดาน

สุขภาพอนามัยอัน

เกิดจากโรคระบาด 

 

- เตรียมพรอมวัสดุ
อุปกรณท่ีจําเปนไว
ชวยเหลือ
ประชาชน ขณะเกิด
สถานการณโรค
ระบาด 

 

- มีการเตรียมพรอม

จําลองสถานการณ

ฝกซอมปฏิบัติเม่ือ

เกิดสถานการณโรค

ระบาด 

 

- ประชาชนขาด

ความรูและการ

ปองกันตนเองจาก

การเสี่ยงตอการเกิด

โรคระบาด 

 

- องคกรมีนโยบาย

เตรียมพรอมรับ

สถานการณโรค

ระบาดตางๆ ท่ีอาจ

เกิดข้ึน 

- ออกคําสั่งแตงตั้ง

ทีมเฉพาะกิจ

ชวยเหลือ

ประชาชนเม่ือเกิด

สถานการณโรค

ระบาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



แบบ ปค. 5 

เทศบาลตาํบลอทุัย  อําเภออทุัย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่ 30  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2564 

 

(๓) 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้งหนวยงานของรฐัหรอื

ภารกจิตามแผนการดาํเนนิการ 
หรือภารกจิอื่นๆ ทีส่ําคญัของหนวยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค 

(๔) 
ความเสีย่ง 

(๕) 
การควบคมุภายใน 

ที่มีอยู 

(๖) 
การประเมนิผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

(๘) 
การปรบัปรงุ 

การควบคมุภายใน 

(๙) 
หนวยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 

๑.กิจกรรม 
-  ดานงานการศึกษาปฐมวัย จํานวนเจาหนาท่ีขาด
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 
 
วัตถุประสงค 
-  เพ่ือแกไขปญหางานของกองการศึกษา และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา
ใหเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามระเบียบของทาง
ราชการ 
2.กิจกรรม 
-  การปองกันและควบคุมโรคติดตอของเด็ก
นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหผูปกครองตระหนักถึงความสําคัญของการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ และลดอัตราการ
เจ็บปวยในเด็กเล็กของ ศพด. 

 

 

 

 
- การขาดแคบน
เจาหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงาน 
ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา 
ซ่ึงอาจสงผลความ
ลาชา และการ
ทํางานท่ีขาด
ประสิทธิภาพ 

-การแพรระบาด

ของโรคติดตอใน

เด็ก ศพด. เกิด

จากท้ังภายนอก

และภายใน 

 

 

 
-  มีคําสั่งแบงงาน
อยางชัดเจน 
 
 
 
 
 

 

-มีการจัดกิจกรรม

อบรมใหความรูกับ

ผูปกครอง และครู

ผูดูแลเด็ก และ

สรางมาตรการการ

ตรวจและคัดกรอง

โรคภายใน ศพด.

เปนประจํา 

 
-  มีการรายงานผล
การปฏิบัติงาน
ประจําเดือน 

 

 

 

 

 
-  มีการรายงานผล
การปฏิบัติงาน
ประจําเดือน 

 

- เจาหนาท่ียังขาด

ความรูความ

ชํานาญในงานดาน

ท่ีทําอยู 

 

 

 

-การควบคุมท่ีมีอยู

เพียงพอ สามารถ

ลดความเสี่ยงไดใน

ระดับหนึ่ง 

 
-  ควรสรรหา
เจาหนาท่ีมาดํารง
ตําแหนงท่ีขาด 
เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไป
ตามแผนงาน 

 

 

- ผูบังคับบัญชา

ควบคุมดูแลให

เจาหนาท่ีคอยเผา

ระวัง ปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ

ใน ศพด. เพ่ือไมให

เกิดความเสี่ยง  

กองการศึกษา 
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